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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian dibutuhkan agar suatu proses penelitian dapat beketja dengan 

konsisten dan benar. (Arikunto, 2010) menyatakan banwa “konsep desain penelitian 

seperti roadmap peneliti, yang mendefinisikan dimana proses penelitian berlangsung 

secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, bahkan jika tanpa 

adanya desain penelitian peneliti tidak akan mengetahui arah tujuan penelitiannya”. 

Dengan desain yang tepat, tidak ada arah yang melenceng bagi peneliti untuk melakukan 

penelitiannya dengan baik.  

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Metode 

dengan pendekatan kuantitatif  akan lebih sistematis, terstruktur dan jelas langkah proses 

penelitiannya dari awal sampai akhir penelitian, secara statistik memeriksa pula aspek 

akhir dari hasil yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

deskripsi komparatif dalam  menghitung variabel yang tersedia dan dilakukan untuk 

menarik suatu kesimpulan dari hasil yang diperoleh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Desain Penelitian 
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Keterangan : 

X          : Intensitas Gerak (Kecepatan Rata – rata dan Kecepatan Maksimum)  

Y1        : Anchor 

     Y2       : Flank Kanan 

     Y3       : Flank Kiri 

     Y4       : Pivot 

3.2 Populasi Penelitian 

Populasi adalah seluruh subjek penelitian. Jika Anda ingin menggali semua faktor 

yang ada di bidang studi Anda, penelitian itu adalah sensus (Arikunto, 2014). Dalam 

penelitian ini, populasi yang diidentifikasi adalah mahasiswa Ilmu Keolahragaan 

Angkatan 2019, 2020, dan 2021 Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

3.3 Sampel Penelitian 

Sampel Penelitian yaitu meneliti sebagian dari populasi. Sampel merupakan sebagian 

atau biasa di sebut wakil dari  populasi yang menjadi objek penelitian. Dinamakan 

penelitian sampel jika kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil dari penelitian 

sampel. Yang dimaksud dengan menggeneralisasikan yaitu mengangkat kesimpulan dari 

hasil penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi seluruh populasi (Arikunto, 2014). 

Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. 

Arikunto (2014:104) menyebutkan bahwa jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, 

maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar 

dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya. 

Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 100 orang 

responden, maka peneliti mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada mahasiswa 

yang ahli dibidang futsal pada program studi ilmu keolahragaan 

Terdapat berbagai teknik pengambilan sampel digunakan. Dalam penelitian ini, 

proses pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling bertujuan karena 

adanya tujuan atau pertimbangan tertentu (Nasir, 2018). Kriteria penelitian yang 

dijadikan sampel adalah yang bersedia mengikuti penelitian, kejuaraan tingkat daerah, 
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dan bermain sesuai dengan posisi dalam tim. Terdapatlah 15 orang sampel penelitian 

dalam penelitian ini. Kemudian peneliti memilih 15 orang sampel yang diambil dari 

pemain-pemain pilihan dengan pertimbangan meliputi:  

1. Jumlah 15 pemain diambil dari jumlah normal pemain tiga tim dalam suatu 

pertandingan  

2. Pemain yang rajin melakukan latihan  

3. Pemain yang memiliki kapabilitas di setiap posisinya masing-masing  

4. Pemain yang memiliki sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat bekerjasama 

dengan peneliti 

3.4 Instrumen Penelitian 

Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan alat. Penggunaan alat dilakukan 

pada saat pengumpulan data atau isntrumen penelitian.   Instrument digunakan peneliti 

untuk pengumpulan data saat menggunakan alat seperti tes atau skala penilaian (Fraenkel 

dan Wallen, 2012). Instrument yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data 

penelitiannya ini adalah memakai Polar yaitu  jam tangan polar Vantage M. 

 

 

Gambar 3. 2 Polar Vantage M 

Sumber : Penulis 
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3.5 Prosedur Penelitian 

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam pengumpulan data 

penelitian. Langkah penulis dalam penelitian ini, terkait dengan pengumpulan data 

penelitian, antara lain mensimulasikan pertandingan futsal dua babak. Adapun prsedur 

penelitian pada penelitian ini penulus gambarkan pada gambar prosedur penelitian di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 3 Prosedur Penelitian 

 

Mendefinisikan masalah penelitian merupakan langkahpertama yang penulis 

lakukan. Dapat penulis jelaskan pada bagian berikut, pada dasarnya setiap posisi 

pemain di lapangan pada dasarnya memiliki gerakan yang sama, akan tetapi pada 

aspek intensitas gerakan setiap pemain tidak dapat diprediksi. Untuk itu maka perlu 

menganalisis gerak, sedangkan analisis gerak tidak sama. Gerak tidak dapat dilihat 

langsung dengan mata, untuk itu untuk mengukur analisis gerat penulis memakai alai 

yang Global Positioning System (GPS).  GPS digunakan dalam pengukuran variabel 

waktu misalnya jarak tempuh, arah gerak dan kecepatan. Kedua, yang menjadi 

populasi penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Ilmu Keolahragaan, pada Fakultas 

Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. 

Setelah populasi ditetapkan maka langkah selankutya peneliti menentukan 

sampel, kemudian mensimulasikan pertandingan futsal dua babak dengan waktu 20 

menit pada setiap babaknya yang dimainkan menggunakan alat Global Positioning 

System (GPS) dan jam tangan polar setelah mensimulasikan pertandingan. Langkah 

selanjutnya peneliti mengumpulkan, lalu pengambilan data dan menganalisis data 
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dengan memakai program SPSS versi 2 untuk membuat suatu kesimpulan yang akurat 

dan jelas. 

3.6 Analisis Data 

Dengan menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang 

ada, peneliti selanjtnya melakukan langkah secara sistematis dari analisis deskriptif 

hingga analisis komparatif. Guna memudahkan perhitungan serta menarik kesimpulan 

dari hasil yang telah dilakukan, peneliti dibantu dengan software analisis statistik, yaitu 

SPSS versi 25, dengan prosedurnya sebagai berikut: 

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran atau penjelasan tentang subjek suatu penelitian berdasarkan data 

variabel yang diperoleh dari suatu kelompok subjek tertentu. 

3.6.2 Uji Normalitas 

Menurut (Nasir, 2018) Uji normalitas merupakan suatu mekanisme yg dipakai 

untuk mengetahui apakah data asal menurut populasi yang terdistribusi normal atau 

berada pada sebaran normal. Uji normalitas data yang dipakai pada penelitian ini 

merupakan uji Shapiro Wilk, lantaran berukuran sampel kurang menurut 50. Apakah data 

berdistribusi normal atau nir bisa dicermati menurut nilai sig. apabila nilai sig. > 0,05 

maka data menerangkan data berdistribusi normal, begitu jua kebalikannya apabila nilai 

sig. < 0.05 maka data tadi nir berdistribusi normal. 

3.6.3 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan metode uji pada aspek statistik yang bertujuan untuk 

mewakili dua atau lebih kumpulan data sampel dari suatu populasi dengan varians yang 

sama (Nasir, 2018). Anda dapat menggunakan nilai sig untuk menentukan apakah 

datanya seragam. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05 datanya seragam, dan jika nilai signya 

0,05 datanya tidak seragam. 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Penelitian ini penulis menggunakan  uji hipotesis non parametrik yaitu uji Kruskal-
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Wallis merupakan uji alternatif untuk Anova satu arah. Tes Kruskal-Wallis dirancang 

untuk menentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok 

independen atau setidaknya tiga kelompok independen. Nilai signifikansi menentukan 

hasil pengujian ini. Untuk nilai sig (2 tailed) <0> 0,05 rata-rata tidak ada perbedaan 

(hipotesis) 

 


